
MANIFEST BRABANTSE 
STREEKNETWERKEN

Regionale allianties 
werken!

1 Regionale 
allianties zijn er 

voor de Brabander
Wij, Brabantse Streeknetwerken, 

kunnen een sleutelrol vervullen in de 
transitie naar een participerende samen-

leving. We juichen initiatieven van 
Brabantse burgers, ondernemers en orga-
nisaties niet alleen toe, maar bieden ook 
ruimte en ondersteuning om die eigen 

initiatieven en eigen verantwoorde-
lijkheid gestalte te geven 

en uit te voeren. 

2 Regionale 
allianties bundelen 

krachten
Wij, Brabantse Streeknetwerken, zijn 

in staat om op regionaal niveau krachten 
te bundelen van burgers en ondernemers, 

maatschappelijke organisaties en onderwijs, 
gemeenten en regio. We koesteren ieders 

specifieke identiteit en kwaliteit en stimuleren 
nadrukkelijk dat iedereen vanuit de eigen 

fundamentele principes een bijdrage levert 
aan de ontwikkeling, uitwerking en 

uitvoering van gebied-specifiek 
provinciaal omgevings-

beleid. 3 Regionale 
allianties benutten 

kansen
Wij, Brabantse Streeknetwerken, 

blijven ieder vanuit onze eigen identiteit, 
en daar waar nuttig en effectief, de 

samenwerking uitbouwen. Dat doen we als 
streeknetwerken onderling, maar ook met 
vergelijkbare netwerken langs de grenzen 

van Brabant, elders in den lande en in 
Europa. Het doel: het bundelen van 
uitvoeringskrachten, uitvoerings-

middelen, kennisontwikkeling 
en kennisdeling.

Manifest 
Brabantse Streeknetwerken

Regionale allianties werken!

‘Het openbaar bestuur transformeert naar een moderne, veer-
krachtige overheid in een participerende netwerksamenleving.’ Dat is 

het streven van de provincie Noord-Brabant. Om die ambitie te realiseren, 
staat een nadrukkelijker betrokkenheid en eigen verantwoordelijkheid van 

burgers, ondernemers en maatschappelijke organisaties centraal. Zij zijn onmis-
baar bij de ontwikkeling en uitvoering van provinciale beleidsdoelstellingen. 

De weg daarnaartoe is nieuw, waarbij het sturen op de samenhang in de Telos-
driehoek een sleutelbegrip is, net zoals sturing op participatie van ondernemers, 

onderwijs, omgeving en lokale overheden. Ook sturing op uitnodigingsplanologie en 
lokaal maatwerk binnen regel-gevende kaders is een zeer belangrijke pijler. 

Regionale allianties smeden
De Brabantse Streeknetwerken hebben in hun nog korte bestaan bewezen, dat ze 

op regionale schaal kansrijke allianties weten te smeden tussen Overheid, 
Ondernemers, Onderwijs en Omgeving (de 4 O’s). Zo bundelen we krachten 
die het vermogen hebben om de doelstellingen van een vitaal stad en land in 

Brabant uit te voeren. 

Om dit succes in de komende bestuursperiode, ook na 2016, voort 
te zetten, is het absoluut noodzakelijk dat de aangegane 

samenwerking bestendigd en verder uitgebouwd 
wordt. Daarvoor zijn vier belangrijke 

redenen. 

4 Regionale 
allianties bieden 

meer
Wij, Brabantse Streeknetwerken, zijn 

ervan overtuigd dat de ambities van de 
provincie het beste in ons naar boven halen 

om als regionale partners actief bij te dragen 
aan de realisering van het Brabant van de 

toekomst. We zien een Brabantmozaïek voor 
ons, waarin de krachtige verbondenheid en 
vitaliteit van stad en land er innovatief toe 

bijdragen dat Brabant zijn ecologische, 
economische en maatschappelijke 

concurrentiekracht behoudt én 
verder uitbouwt.

Regionale 
allianties 

werken door!
Wij, Brabantse Streek-

netwerken, zien er naar uit 
om in 2017 samen met u 

ons eerste lustrum op 
feestelijke wijze te 

vieren.
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Waarom leiden een 
provinciaal bierrecept 

en lokale ingrediënten niet 
vanzelf tot een lekker biertje? 
Omdat daarvoor méér nodig 

is dan water, streekge-
produceerde hop en 

gerst. 

Ambachtelijke 
brouwmeesters 3.0:

Hét recept voor een 
smaakvol biertje van 

eigen bodem

Wij, Brabantse 
Streeknetwerken, nemen als 

ambachtelijke brouwmeesters van 
gebiedsgericht werken 3.0 élk facet 
onder de loep. We willen niet alleen 

een lekker pilsje, maar willen ook dat het 
biertje de regionale economie stimuleert 
en de concurrentiekracht bevordert. We 
beschikken dankzij onze allianties over 

de kennis én de vaardigheden 
die daarvoor nodig zijn: 

We beheersen het brouwambacht 
•

We brengen het provinciale recept tot productie
•

We zorgen ervoor dat we kunnen variëren op en 
experimenteren met het basisrecept

•
We laten ideeën gisten tot kristalheldere uitvoerbare initiatieven

•
We kennen de regionale smaak

•
We kennen de klant en zijn vraag 

•
We kennen en verbinden de leveranciers van de lokale ingrediënten

 •
We weten de lokale ingrediënten uitstekend te combineren

•
We brengen het brouwsel aan de kook

•
We dragen zorg voor de kwaliteit, zodat er een goed 
en lekker consumeerbaar product ‘van de band rolt’

•
We stimuleren leveranciers om te (her)investeren

 in de streek die hun ingrediënten 
voortbrengt.


